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KR. 15,-

Ærespris til Thove

Bingospillet starter:
Mandag–lørdag kl. 11.30
Søndag kl. 14.30

Alle burde
vært i finalen
Alle de tjue deltakerne i
Holmestrand-talenter burde
vært i finalen, mente juryen.
Men bare åtte slapp gjennom.
Talentkonkurransen ble
imponerende.
Se side 14

P R I S : Det var presidenten for Holmestrand Rotary, Bjørn Nymoen, som overrakte Æres-Nysgjerrig til Thove Bringaker (Foto: Lars I. Hordnes)

Thove Bringaker var mottakeren
av årets Æres-Nysgjerrig som
Bjørn Nymoen i Holmestrand
Rotary delte ut under åpningen
av Holmestrand Kulturfestival.

Festivalen fikk en svært vellykket uka til ende med masse
start i det varme sommerværet,
interessante arrangementer for
med fulle hus på de aller fleste
både små og store.
arrangementene den første
Se sidene 12 til 17
helgen. Nå fortsetter festivalen

Sikret i løpet
av en time
Den farlige “leikeplassen” ved
Bassengparken ble sikret i
løpet av en time da plan-og
bygningssjef Marianne Hjorth
tok affære fredag
ettermiddag.
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34
Pr. kg
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Grillpølser

1,8 kg 3 pk Gilde

27

90

Sommerkoteletter

Frosne, Slakter`n, pr. kg

18
Reker

90

90-130 frosne, pr. kg

34

90

Krone-is

Med bleieavtalen er KIWI uslåelig når
det gjelder prisen på Libero bleier.

4690

6 stk jordbær, sjokolade, pr. stk 5,81 I tillegg får du hver 4. pakke gratis!

Se side 2

12

Tirsdag 10. juni 2008

Fortjent ærespris til B
– En utrolig raus person. Det var karakteristikken Rotary-president
Bjørn Nymoen ga Thove Bringaker da hun
mottok honnøren årets
“Æresnysgjerrig” i Holmestrand lørdag.

LARS IVAR HORDNES
Telefon 3309 9004

HOLMESTRAND : Æres den som
æres bør, er det noe som heter.
Det spørs om ikke dette prinsippet kom til sin rette anvendelse
under åpningen av kulturfestivalen i Holmestrand lørdag.
Heder
Etter at kulturfestivalen var åpnet, fikk Rotary- president Bjørn
Nymoen ordet for utdeling av
“Årets æresnysgjerrig”. Nymoen
opplyste at Æresnysgjerrig er en
hedersbevisning som deles ut av
Holmestrand Rotaryklubb til en
person eller organisasjon som
har gjort en synlig, uegennyttig
og samfunnsganglig innsats i
Holmestrand eller Hof. Nymoen
leste opp et hilsningsdikt skrevet av Rotary-medlem Ivar Jon
Tunheim.
Raushet
– Bringaker er en utrolig raus
person. Hun hjelper de svake
blant oss og bidrar med innsats
for å ruste opp strendene i byen.
Tusen takk, Thove! sa Nymoen,
før han overrakte prisen, en miniatyr av skulpturen Nysgjerrig
som står på Fiskebrygga.
Bringaker lot det skinne
gjennom at hun var stolt og beæret av tildelingen. Hun var snar
med å dele æren med en viktig
samarbeidspartner.
– Dere i pressen må få med dere
at Tore Mønster Nielsen i Holmestrand kommune er en svært
viktig samarbeidspartner for
meg, sa Bringaker. Pengene
strømmer fortsatt inn fra privatpersoner til det gode formål hun
arbeider for. Bringaker forteller
at en vilt fremmed person dyttet
en 500-lapp i hånda hennes på
gata samme dag som utdelingen
fant sted.
– Dette er en så stor tillitserklæring at det nesten ikke er til å fatte, sier Bringaker. Hun forteller
at hun fikk en reaksjon og måtte
gråte en skvett søndag.

S T Y R K E T I A R B E I D E T : – Prisen hjelper meg i arbeidet mitt, sier Thove Bringaker til Jarlsberg, etter å ha mottatt Rotarys pris “Æresnysgjerrig” av Rotary-p

Blomstertog dannet opptakt
HOLMESTRAND : Blomstertoget
dannet som vanlig opptakten til
årets kulturfestival. Om enn av
litt mer beskjeden størrelse enn
tidligere, var det et fargerikt og
musikalsk svingende tog som
marsjerte gjennom byen. Det
sørget de tre orkestrene som
deltok for. Etter at festivalen var
åpnet, slo danse-ensemblet
Danseløven fra Holmestrand til
med en variert dansemeny.
B L I D E J E N T E R : Flere hadde pyntet seg med blomster under årets
blomstertog. (Alle foto: Lars Ivar Hordnes)

F I N S T I L : Danseløven i siget på
Fiskebrygga.
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O P P F O R D R I N G : I sin hilsningstale oppfordret Roar Grønvold folk til å kjenne sin besøkelsestid under
årets kulturfestival. (Foto: Lars Ivar Hordnes)

– Benytt dere av mulighetene!

– Skal vi holde festivalen på dette nivået fra år
til år, må dere møte opp
og benytte sjansen! Den
oppfordringen kom kulturfestival-sjef Roar
Grønvold med da kulturfestivalen ble åpnet
offisielt.
LARS IVAR HORDNES
Telefon 3309 9004

HOLMESTRAND: Årets kulturfestival ble offisielt åpnet i Holmestrand sentrum lørdag. Det meget fine været kan ha ført til at en

god del personer valgte stranda
framfor å stille opp i byen denne
dagen. Rammen om åpningen
kunne uansett ikke vært bedre.

lavere temperatur på selve åpningsdagen, men understreket
samtidig at det var en fantastisk
dag å starte begivenhetene på.

For bra vær
Festivalgeneral Roar Grønvold
oppfordret alle til å benytte seg
av de mange kulturelle tilbudene fram til og med neste helg.
Han gikk gjennom mange av
postene i programmet under
festivalen og pekte på at det er
kun ei uke per år at Holmestrand
byr på en slik begivenhet.
– Skal vi holde festivalen på dette nivået fra år til år, må dere
møte opp og benytte sjansen, sa
Grønvold. Han kunne godt ha
tenkt seg litt kaldere vann og litt

Imponert ordfører
Det var ordfører Alf Johan Svele
som stod for den offisielle åpningen av festivalen.
– Jeg er imponert over at vi klarer
å få til en slik festival her i byen
hvert år. Bredden i kulturinnslagene er oppsiktsvekkende. Jeg
håper mange- for ikke å si alleoppsøker festivalen. Den er med
på å vise hvilken idyll og fantastisk by vi bor i. jeg ønsker Roar
Grønvold og alle de inviterte lykke til med festivalen, sa Svele.

S V E L E Å P N E T : Ordfører Alf Johan Svele stod for den offisielle åpningen av Holmestrand kulturfestival.
(Foto: Lars Ivar Hordnes)

president Bjørn Nymoen. (Foto: Lars Ivar Hordnes)

T R Ø K K : Orkestrene som deltok, skapte stemning og trøkk i blomstertoget.

M A S S E R A V L A K S : Kiwanis grillet laks for harde livet på åpningsdagen. Alt ble solgt ut, så til slutt måtte
sultne byvandrere ta til takke med salat og brød. (Foto: Lars Ivar Hordnes)

